
  

UCHWAŁA NR XXI/266/21 

RADY GMINY WYSZKI 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wyszki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 i 1834) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) uchwala się co następuje: 

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody na obszarze Gminy Wyszki, stanowiącym załącznik do uchwały  

Nr XXVI/329/18 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. 

poz. 4519) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę powinien zawierać dane niezbędne  

do jednoznacznej identyfikacji wnioskodawcy oraz wskazania nieruchomości, która jest podłączona  

do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.”; 

2) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy 

może zawierać: 

1) adres do korespondencji; 

2) numer telefonu; 

3) adres poczty elektronicznej; 

4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków; 

5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika - 

pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika. 

3. Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie oraz na stronie przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego.”; 

3) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przedkłada oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, której wniosek 

dotyczy;”; 

4) w § 11: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 5; 

b) uchyla się ust. 2; 
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5) w § 17 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza, średnicy, materiałów, długości 

i elementów uzbrojenia, rodzaj odprowadzonych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminny Wyszki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Zofia Lucyna Oksiuta 
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